
“Não ofendam mais a Deus 
Nosso Senhor, que já está 
muito ofendido.” 
Que amorosa queixa de 
Nossa Senhora e que terno 
pedido! Quem me dera que 
ele ecoasse pelo mundo fora 
e que todos os filhos da Mãe 
do Céu ouvissem o som da 
Sua voz!
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Dia 13 de Outubro de 1917 – Saímos de casa 
bastante cedo, contando com as demoras do 
caminho. O povo era em massa. A chuva, tor-
rencial. Minha mãe, temendo que fosse aquele 
o último dia da minha vida, com o coração re-
talhado pela incerteza do que iria acontecer, 
quis acompanhar-me. 
Pelo caminho, as cenas do mês passado, mais 
numerosas e comovedoras. Nem a lamaceira 
dos caminhos impedia essa gente de se ajoe-
lhar na atitude mais humilde e suplicante. 
Chegados à Cova de Iria, junto da carrasquei-
ra, levada por um movimento interior, pedi ao 
povo que fechasse os guarda-chuvas para re-
zarmos o terço. Pouco depois, vimos o reflexo 
da luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a 
carrasqueira.
– Que é que Vossemecê me quer?
– Quero dizer-te que façam aqui uma capela 
em Minha honra, que sou a Senhora do Rosá-
rio, que continuem sempre a rezar o terço to-
dos os dias. A guerra vai acabar e os militares 
voltarão em breve para suas casas.
– Eu tinha muitas coisas para Lhe pedir: se 
curava uns doentes e se convertia uns peca-
dores, etc.
– Uns, sim; outros, não. É preciso que se 
emendem, que peçam perdão dos seus peca-
dos.

TREZE 
DE OUTUBRO

E tomando um aspecto mais triste:
– Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor 
que já está muito ofendido.
E abrindo as mãos, fê-las reflectir no sol. E 
enquanto que se elevava, continuava o reflexo 
da Sua própria luz a projectar-se no sol.
Eis o motivo pelo qual exclamei que olhassem 
para o sol. O meu fim não era chamar para aí 
a atenção do povo, pois que nem sequer me 
dava conta da sua presença. Fi-lo apenas le-
vada por um movimento interior que a isso 
me impeliu.
Desaparecida Nossa Senhora, na imensa dis-
tância do firmamento, vimos, ao lado do sol, S. 
José com o Menino e Nossa Senhora vestida 
de branco, com um manto azul. S. José com 
o Menino pareciam abençoar o Mundo com 
uns gestos que faziam com a mão em forma 
de cruz. Pouco depois, desvanecida esta apari-
ção, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora que me 
dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. 
Nosso Senhor parecia abençoar o Mundo da 
mesma forma que S. José. Desvaneceu-se esta 
aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Se-
nhora em forma semelhante a Nossa Senhora 
do Carmo. 
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NÃO OFENDAM 
MAIS A DEUS 
NOSSO SENHOR
Estamos, pois, Ex.mo e Rev.mo Senhor Bispo, 
em o dia 13 de Outubro. 
Desta aparição, as palavras que mais se me 
gravaram no coração foi o pedido da Nossa 
Santíssima Mãe do Céu:
– Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, 
que já está muito ofendido.
Que amorosa queixa e que terno pedido! 
Quem me dera que ele ecoasse pelo mundo 
fora e que todos os filhos da Mãe do Céu ou-
vissem o som da Sua voz!
Tinha-se espalhado o boato que as autorida-
des haviam decidido fazer explodir uma bom-
ba junto de nós, no momento da aparição.
Não concebi, com isso, medo algum; e falan-
do disto a meus primos, dissemos:
– Mas que bom, se nos for concedida a graça 
de subir dali com Nossa Senhora para o Céu!
No entanto, meus pais assustaram-se e, pela 
primeira vez, quiseram acompanhar-me, di-
zendo:
– Se a minha filha vai morrer, eu quero morrer 
a seu lado.
Meu pai levou-me, então, pela mão, até ao lo-
cal das aparições. Mas, desde o momento da 
aparição, não o voltei mais a ver, até que me 
encontrei, à noite, no seio da família.
A tarde deste dia passeia-a com meus primos, 
como se fôssemos algum bicho curioso que as 
multidões procuram ver e observar! Cheguei 
à noite verdadeiramente cansada de tantas 
perguntas e interrogatórios. Estes nem com a 
noite acabaram. 
Várias pessoas, por não terem podido interro-
gar-me, ficaram para o dia seguinte, à espera 
de vez. Quiseram ainda, algumas, falar-me ao 
serão; mas eu, vencida pelo cansaço, deixei-me 
cair no chão a dormir. Graças a Deus, o res-
peito humano e o amor-próprio, em aquela al-
tura, ainda os não conhecia; e, por isso, estava 
à vontade diante de qualquer pessoa, como se 
estivesse com meus pais. 

No dia seguinte, continuaram-se os interroga-
tórios ou, para melhor dizer, nos dias seguin-
tes, porque, desde então, quase todos os dias 
iam várias pessoas implorar a protecção da 
Mãe do Céu à Cova da Iria e todos queriam 
ver os videntes, fazer-lhes as suas perguntas e 
rezar com eles o seu Terço. Às vezes, sentia-
-me tão cansada de tanto repetir o mesmo e 
de rezar, que procurava um pretexto para me 
escusar e escapar. Mas essa pobre gente tanto 
insistia, que eu tinha de fazer um esforço, por 
vezes não pequeno, para os satisfazer. Repetia, 
então, a minha oração habitual, no fundo do 
meu coração: É por Vosso amor, meu Deus, 
em reparação
dos pecados cometidos contra o Imaculado 
Coração de Maria, pela conversão dos peca-
dores e pelo Santo Padre.
Já disse a V. Ex.cia Rev.ma, no escrito sobre 
a minha prima, como foram dois veneráveis 
Sacerdotes que nos falaram de Sua Santidade 
e da necessidade que tinha de orações. Desde 
então, não oferecemos a Deus oração ou sa-
crifício algum, em que não dirigíssemos uma 
súplica por Sua Santidade. E concebemos um 
amor tão grande ao Santo Padre que, quando, 
um dia, o Senhor Prior disse a minha mãe que 
provavelmente eu vinha a ter que ir a Roma, 
para ser interrogada por Sua Santidade, batia 
as palmas de contente, e dizia a meus primos:
– Que bom, se vou ver o Santo Padre!
E a eles caíam as lágrimas e diziam:
– Nós não vamos, mas oferecemos este sacri-
fício por Ele.

Irmã Lúcia
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«Não ofendam mais a Deus Nosso 
Senhor, que já está muito ofendido» 
(Nossa Senhora, 13 de Outubro de 1917).

Este apelo, que a Mensagem aqui nos faz, é 
mais uma chamada de atenção à observância 
do primeiro de todos os mandamentos da Lei 
de Deus, ou seja, o amor a Deus. 
O preceito de amar a Deus não é apenas o 
primeiro dos mandamentos pela grandeza 
única do Destinatário que ele contempla, mas 
ainda porque é esse amor que nos há-de levar 
a cumprir com fidelidade todos os outros 
preceitos.
Na observância destes mandamentos está o 
sentido da Mensagem: Não ofendam mais 
a Deus Nosso Senhor. Todos sabemos que 
é com o pecado que ofendemos a Deus, 
faltando a este mandamento do amor que Lhe 
devemos a Ele, ao próximo e a nós mesmos; 
sim, a nós mesmos, porque nos prejudicamos 
gravemente, talvez sem o pensar nem sentir.
Ofendemos a Deus, porque transgredimos os 
Seus preceitos, dado que todos eles são uma 
manifestação do Seu amor para connosco. 
Como o amor de um pai que toma o filho pela 
mão e lhe indica o caminho que deve seguir, 
para conseguir a felicidade e a herança dos 
seus bens, se o filho se torna indócil e rebelde, 
se despreza os ensinamentos paternos, é claro 
que magoa e ofende o seu pai no ponto mais 
delicado do seu coração, que é o amor.
Do mesmo modo, quando desprezamos ou 
violamos os mandamentos de Deus, também 
Ele Se sente magoado e ofendido no que tem 
de mais grandioso, que é o amor paternal 

APELO 
A DEIXAR DE 
OFENDER 
A DEUS
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com que nos criou, com que nos cercou de 
atenções e mimos em tudo o que nos rodeia 
de bom e que Ele pensou para nosso bem, 
com que nos redimiu do pecado e nos abriu 
as portas do Céu, com que nos concederá 
parte na herança do Seu Reino. Por isso, todo 
o pecado é uma ofensa a Deus nosso Pai e um 
desprezo do Seu amor, visto que preferimos 
o pecado ao amor que devemos a Deus e à 
posse do Seu Reino, sabendo nós que, pelo 
pecado, lhe perdemos o direito.
Temos de evitar o pecado, para não ofender 
a Deus nem perder o direito à vida eterna: o 
pecado corta as nossas relações com Deus e 
envenena no coração o lugar que devemos 
aos outros; torna-nos indignos da amizade de 
Deus e de partilhar a Sua glória. 
Mas não podemos pensar que, para cumprir 
as exigências da Mensagem e do preceito do 
amor, seja suficiente evitar o pecado, para não 
ofender a Deus. Este é certamente o primeiro 
passo, mas não basta; porque, se usarmos de 
frieza, indiferença, ou desprezo com o nosso 
pai, a nossa mãe ou alguém a quem devemos 
favores, salta à vista que estamos a ser injustos 
e ingratos com essa pessoa, e ofendemo-la. 
O mesmo se passa com Deus, que é para nós 
mais do que um pai: ofendemo-Lo com as 
nossas friezas, esquecimentos, indiferenças 
e desprezos; procedemos para com Ele de 
forma ingrata, como quem não reconhece 
o seu Benfeitor maior, Aquele a quem mais 
devemos.
O amor é o laço que deve estreitar a nossa 
união com Deus e com o próximo, identificar-
nos com o Coração de Cristo, fundir-nos 
no Coração de Deus, de modo que a nossa 
vontade seja a Sua, e a nossa única aspiração 
seja a posse plena do Seu amor.
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A Rota Carmelita, lançada no passado dia 20 
de junho, liga o Carmelo de Santa Teresa, onde 
viveu a irmã Lúcia, a Fátima, num percurso de 
111 quilómetros maioritariamente feito pela 
Natureza e longe de estradas nacionais.

A Rota passa pelos concelhos de Coimbra, 
Condeixa-a-Nova, Penela, Ansião, Alvaiázere 
e Ourém, conjugando a espiritualidade com 
um convite à descoberta do património 
paisagístico, natural e cultural da região. O guia 
do Peregrino, que destaca as 6 etapas da Rota, 
oferece ainda 6 textos da Irmã Lúcia e da 
Mensagem de Fátima, ajudando o caminhante 
a meditar e a fazer ao mesmo tempo um 
itinerário interior de encontro consigo mesmo.
A secretária de Estado do Turismo, Ana 
Mendes Godinho, presente na cerimónia de 
lançamento, salientou que Fátima tem um 
poder de atracão de públicos internacionais 
cada vez maior, sendo que os caminhos e rotas 
são “instrumentos cada vez mais importantes 
para levar as pessoas a conhecerem o 
território”.
“Através destes caminhos, conseguimos que 
as pessoas conheçam os recursos culturais, 

ROTA CARMELITA 
LIGA COIMBRA 
A FÁTIMA 

naturais e patrimoniais, aproveitando também 
a notoriedade que Fátima tem”, vincou, 
considerando que o projeto ganha também 
por ajudar a desconcentrar a procura turística 
no país.
O lançamento da Rota teve lugar no Memorial 
da Irmã Lúcia, junto ao Carmelo onde ela 
viveu, encontrando-se aí a primeira seta e 
o primeiro painel explicativo. Para além da 
secretária de Estado do Turismo, estiveram 
presentes vários Presidentes de Câmaras e 
de Juntas de Freguesias, a Dr.ª Branca Paúl, 
médica da Irmã Lúcia que representou 
o Carmelo de Coimbra, assim como um 
considerável número de pessoas que iniciaram 
nesse mesmo dia um trecho da Rota.
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Situado junto ao Carmelo de Coimbra, 
onde a Irmã Lúcia  viveu durante 57 
anos, alberga o seu espólio, exibindo 
peças únicas do seu uso pessoal, o 
itinerário da sua vida documentado em 
fotografias, a cela onde viveu e morreu, 
entre outras coisas.

HORÁRIO:

De 3ª feira a 6ª feira
10 00 horas - 12 00 horas
15 00 horas - 18 00  horas

Sábados, Domingos e Feriados
15 horas às 18 horas 

Encerra à Segunda-feira

De 1 de Novembro a 1 de Abril o 
horário da tarde é das 14.00h às 17.00h.

Marcação de grupos:
Telefone: 239 781 638
memorialirmalucia@carmelitas.pt

MEMORIAL
DA IRMÃ LÚCIA

Preço de entrada 
a partir dos 12 anos: 1.50 €

15º ANIVERSÁRIO 
DA MORTE DA 
IRMÃ LÚCIA

Convidamos todos os amigos e devotos 
da Irmã Lúcia a participarem no dia 

13 DE FEVEREIRO 2020 
na Eucaristia em memória 
da Irmã Lúcia às 17.00 horas
no Carmelo de S. Teresa 
Coimbra   



GRAÇAS
Uma grande amiga minha teve que ser submetida a uma cirurgia pulmonar devido a ter 

cancro. A cirurgia não foi evasiva e o cancro foi todo retirado pois estava concentrado 
naquela zona. As biópsias de outras áreas foram todas negativas e os médicos 

decidiram que não precisava de fazer quimioterapia. Dou graças a Deus e à intercessão da 
Irmã Lúcia a quem tanto recorri em todos os momentos!

Angelica_Florida, USA
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Sou muito devota da Irmã Lúcia, num momento difícil fiz-lhe um pedido e acredito que 
se realizou com a sua intercessão junto do Senhor. Uma amiga que desejava muito 
ter um filho, tinha já sofrido um abroto espontâneo no segundo mês de gravidez. Fiz 

o pedido á Irmã Lúcia e aconteceu que ela conseguiu engravidar e a gravidez correu muito 
bem, nascendo duas meninas lindas e perfeitinhas! Iremos a Fátima agradecer à Irmã Lúcia 
assim que possível, entretanto comunico esta graça.

Ana Maria Neto_Portugal

Quero contar uma graça que recebi por intercessão da Serva de Deus Irmã Lúcia e que 
sei que foi para glória de Deus! Havia já dois anos que estava sem trabalho, a meio 
do mês passado entrei numa igreja de S. Teresinha do Menino Jesus em Barcelona, 

onde expõem o Santíssimo e onde eu vou algumas manhãs. Aí encontrei um Boletim da 
Causa de Beatificação da Irmã Lúcia, li-o todo atentamente, fixei-me nas as graças que o 
Senhor concede por sua intercessão e pedi-lhe também que me ajudasse e intercedesse 
por mim junto do Altíssimo. Ao sair da igreja recebi um telefonema a chamarem-me para 
uma entrevista de emprego. Comecei a trabalhar ontem! Quero continuar a rezar e a pedir 
a intercessão da Irmã Lúcia, assim como a dá-la a conhecer a todas as pessoas da minha 
família e amigos.

Mauro Gentile_España

O meu filho esteve gravemente doente com uma polimialgia reumática e durante cerca 
de dois anos e meio andou a fazer tratamento principalmente com cortisona. Aflita, 
pedi a intercessão da Irmã Lúcia junto da Virgem Maria para que me alcançasse 

a graça da sua cura. Esta graça foi-me concedida e quero agradecer muito à Irmã Lúcia 
e também contribuir para a beatificação dela com um donativo que envio. Muito, muito 
obrigada!

Mauro Gentile_España
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A minha mãe sofreu um enfarte gravíssimo, durante cerca de uma semana sofreu muito 
com dores em várias partes do corpo, nomeadamente nas costas, pelo que recorremos 
ao serviço das urgências, onde pensaram tratar-se de dores musculares. Só à terceira 

vez, já em estado agonizante, lhe detectaram o enfarte. Quando o médico veio falar comigo 
disse-me que não compreendia como é que ela ainda não tinha morrido e que o estado 
dela era muito grave. Eu já tinha rezado muito na capela do hospital enquanto esperava 
por notícias e, sempre de terço na mão, voltei lá, ajoelhei-me de novo diante do sacrário e 
de repente, veio-me à mente o centenário das aparições e pedi ajuda à Irmã Lúcia. No dia 
seguinte, a minha mãe ao ver-me pronunciou o nome da Irmã Lúcia, tinha tido uma noite 
muito difícil, pois os médicos decidiram arriscar e fazer uma segunda intervenção. Para 
mim, ela ter pronunciado o nome da Irmã Lúcia foi um sinal de que ela esteve sempre com 
a minha mãe e que por sua intercessão e da Virgem Maria, Deus todo misericordioso fez um 
milagre na vida da minha querida mãezinha. Contra todas as expectativas dos médicos ela, 
não só sobreviveu a um enfarte tão grave, como recebeu alta passado poucos dias e está 
bem. Estou convicta de que recebemos uma grande graça por intercessão da Irmã Lúcia, 
um autêntico milagre! Obrigada Irmã Lúcia! Deus seja louvado nos Seus anjos e nos Seus 
santos!

Marlene Cardoso_Portugal

Venho por este meio comunicar uma graça que a Irmã Lúcia me concedeu. Eu não tinha 
dinheiro para pagar ao Banco dois empréstimos da casa. Estava muito aflita e pedi à 
Irmã Lúcia que me ajudasse a conseguir o dinheiro, o que realmente aconteceu sem 

eu estar a contar e consegui pagar tudo a tempo! Estou muito agradecida e prometi publicar 
esta graça como reconhecimento da ajuda dela.

Paula_Portugal

Tenho um filho de 10 anos que é apaixonado por Nossa Senhora de Fátima e pelos 
Pastorinhos, em especial pela Irmã Lúcia! O sonho dele é ser Sacerdote e pede muito 
a intercessão da Lúcia para que consiga! Em nossa casa temos uma capela em honra 

de Nossa Senhora de Fátima e dos Pastorinhos, onde rezamos todos os dias e abrimos nos 
dias 13 para as pessoas que queiram vir rezar connosco. Quero compartilhar também a graça 
que recebi por intercessão da Irmã Lúcia. Tive uma infecção urinária que se transformou 
em infecção generalizada, fiquei 7 dias nos cuidados intensivos e consegui recuperar-me 
perfeitamente graças à intercessão da Irmã Lúcia. Voltei ao hospital com uma pedra muito 
grande no rim, os médicos temeram que seria necessário tirar o rim, tal era o tamanho da 
pedra. Rezei muito e pedi ajuda à Irmã Lúcia e a cirurgia correu tão bem que conseguiram 
remover a pedra do cálculo renal sem ser necessário tirar o rim. Tenho fé que alcancei 
muitas graças por intercessão da Irmã Lúcia.

Veronica Vieira_Brasil



LIVROS

MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA I 
Autor: Irmã Lúcia
Nº de páginas: 237
Preço: 6.00 €

MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA II 
Autor: Irmã Lúcia
Nº de páginas: 194
Preço: 5.00 €

APELOS DA MENSAGEM DE FÁTIMA
Autor: Irmã Lúcia
Nº de páginas: 300 
Preço: 7,50 €

COMO VEJO A MENSAGEM 
ATRAVÉS DOS TEMPOS
E DOS ACONTECIMENTOS 
Autor: Irmã Lúcia
Nº de páginas: 63 
Preço: 2.00 €

O ROSÁRIO COM A IRMÃ LÚCIA
Autor: Irmã Lúcia/Carmelo de Coimbra
Nº de páginas: 88
Preço: 3.00 €

UM CAMINHO SOB O OLHAR 
DE MARIA (Biografia da Irmã Lúcia)
Autor: Carmelo de Coimbra 
Nº de páginas: 496
Preço: 20.00 €

LÚCIA, A VIDA DA PASTORINHA 
DE FÁTIMA (Infantil)
Autor: Thereza Ameal
Nº de páginas: 78
Preço: 10.00 €

MARCADOR DE LIVROS

Conjunto de 5 marcadores

Preço por unidade 0,50 €

Os pedidos podem ser feitos para:

 Carmelo de Santa Teresa, 
Rua de S. Teresa, 16 / 3000-359 Coimbra 

PORTUGAL 
causabeatificacaolucia@lucia.pt

POSTAIS
Conjunto de 12 postais 
com fotografias da Irmã 
Lúcia dentro  de uma 
capa desdobrável. 

Preço por unidade 4,00 €

Conjunto de 16 postais 
com os desenhos da 
Irmã Lúcia apresentados 
na exposição “Caminho 
de Luz”, + um opusculo 
com pensamentos da 
Irmã Lúcia, dentro  de 
uma capa de cartão. 

Preço por unidade 6,00 €



Lúcia Rosa dos Santos, nasceu em Aljustrel, paróquia 
de Fátima, no dia 28 de Março de1907. Na companhia 
de seus primos, os Bem-aventurados Francisco e 
Jacinta Marto, recebeu por três vezes a visita de um 
Anjo (1916) e por seis vezes a visita de Nossa Senhora 
(1917), que lhes pediu oração e penitência em reparação 
e pela conversão dos pecadores. A sua especial missão 
consistiu em divulgar a devoção ao Coração Imaculado 
de Maria como alma da mensagem de Fátima.
Ingressou na Congregação de Santa Doroteia, em 
Espanha, onde se deram as aparições de Tuy e 
Pontevedra, as aparições da Santíssima Trindade, de 
Nossa Senhora e do Menino Jesus. 
Desejando uma vida de maior recolhimento para 
responder à mensagem que a Senhora lhe tinha 
confiado, entrou no Carmelo de Coimbra, em 1948, 
onde se entregou mais profundamente à oração e ao 
sacrifício. Nossa Senhora veio buscá-la no dia 13 de 
Fevereiro de 2005 e o seu corpo repousa na Basílica de 
Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, desde o dia 19 de 
Fevereiro de 2006.

BIOGRAFIA
ORAÇÃO

PARA PEDIR
A BEATIFICAÇÃO
DA IRMÃ LÚCIA

Santíssima Trindade, Pai, Filho e 
Espírito Santo, adoro-Vos profunda-

mente e Vos agradeço as aparições da 
Santíssima Virgem em Fátima para 
manifestar ao mundo as riquezas do 

seu Coração Imaculado. 
Pelos méritos infinitos do Santíssimo 

Coração de Jesus e do Coração 
Imaculado de Maria, peço-Vos que, 

se for para vossa maior glória e 
bem das nossas almas, Vos digneis 
glorificar diante da Santa Igreja, a 
Irmã Lúcia, pastorinha de Fátima, 

concedendo-nos, por sua intercessão, 
a graça que Vos pedimos. Amen.

Pai-nosso. Avé Maria. Glória.

Com autorização eclesiástica 
Pede-se o favor de comunicar as graças 

recebidas ao Carmelo de Coimbra.

Este Boletim é distribuído gratuitamente

A quem desejar colaborar nas despesas 
da Causa de Beatificação da Serva de Deus 

Irmã Lúcia, agradecemos o envio
dos donativos para:

Causa de Canonização Irmã Lúcia de Jesus

Carmelo de Santa Teresa,
Rua de Santa Teresa, nª 16 

3000-359 Coimbra - Portugal

ATENÇÃO: Novo número de conta

BANCO SANTANDER TOTTA
NIB 0018 2221 04749723020 39

IBAN PT50 0018 2221 04749723020 39 BIC 
TOTAPTPL 

Agradecem-se todos os donativos recebidos. 

Nos primeiros Sábados de cada mês 
e todos os dias 13  a Eucaristia no Carmelo de 

Coimbra é oferecida pelas intenções 
das pessoas que se encomendam 

à intercessão da Irmã Lúcia.
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Mesmo aquelas pessoas que têm 
possibilidade
de tomar parte diariamente na Santa 
Missa, não devem, por isso,
descuidar-se de rezar diariamente o 
seu Terço. 
Para estas pessoas, a oração do Terço
pode considerar-se uma preparação 
para melhor participarem na
Eucaristia, ou então como uma acção 
de graças pelo dia fora.
Há muitas e belas orações que bem 
podem servir de preparação
para receber Cristo na Eucaristia e para 
manter o nosso trato
familiar de íntima união com Deus. Mas 
não me parece que encontremos
alguma mais que se possa indicar e que 
melhor sirva para
todos em geral, como a oração do Terço 
ou Rosário. 

O Rosário ou Terço é a oração que 
Deus, por meio da
Sua Igreja e de Nossa Senhora, nos tem 
recomendado com maior
insistência para todos em geral, como 
caminho e porta de salvação:
«Rezem o Terço todos os dias»
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REZEM O TERÇO 
TODOS OS DIAS


